Kookstudio Ad Oostvogels

Kook jij ook?
Dit is de kookstudio voor
iedereen die graag bezig is met
het bereiden van eten. Bij
iedereen gaat het gastronomische
hart sneller kloppen bij het
bereiden van onze gerechten.
Tijdens een gezellige avond met
vrienden, collega’s of familie
leert u o.a. verschillende
basistechnieken van de keuken.
kennis van waren, snijtechnieken
en kooktechnieken komen aan
bod.
Het is dus niet alleen een
gezellige en smaakvolle avond
maar ook een leerzame

Kookstudio
Ad Oostvogels
De kookstudio maakt gebruik van 2 verschillende locaties in
Rijsbergen om de kookactiviteiten uit te voeren.
De keuze van de locatie is afhankelijk van de grootte van de
groep en / of de keuze van de workshop.
Natuurlijk heeft u als klant daar ook inspraak in.
Kookstudio Ad Oostvogels
Postadres: Langenakker 2
4891 NH Rijsbergen
info@adoostvogelscatering.nl
website: www.adoostvogelscatering.nl

Locatie’s van de Kookstudio
’t Buytenhuis
Hellegatweg 27

Het huis achter de Vier
linden & de ecurie

4891 ST Rijsbergen

St. Bavostraat 45
4891 CG Rijsbergen

Workshops
Bij binnenkomst geniet U van een welkomstdrankje
en een amuse.
U krijgt uitleg over het thema wat door u gekozen is.
Vervolgens wordt de groep verdeeld en gaat elke
groep de open keuken in om een of meerdere
gerechten te gaan bereiden.
Daarna zal de maaltijd en/of gerechten aan een
sfeervolle gedekte tafel genuttigd worden.
De workshops zijn all-in dus inclusief aperitief,
amuse, een 3 glazen wijnarrangement speciaal
afgestemd op het te maken menu, of frisdrank, bier
en koffie. Ook de afwas is inclusief.
De kosten variëren per workshop, vanaf € 50,= p.p.
bij deelname van 10 personen.

U heeft de keuze uit de volgende
workshops:
- Spaanse Tapashapjes
- Italiaans
- Verse pasta, hoe maak je het en wat
kun je ermee
- Stamppotten (aparte)
- Bonbons maken
- Italiaanse Anti-pastihapjes
- Wijn –en spijs in combinatie met
onze wijnleverancier, welke wijn
past nu bij welk gerecht
- Visbereidingen, hierbij leert u vis
fileren en bereiden
- Thais

De kookstudio biedt ook plaats aan kookgroepen
die maandelijks samen koken. Elke maand
wordt er een ander menu gemaakt en gezamenlijk gegeten. We stemmen de menu’s
natuurlijk af op de seizoenen en feestdagen. U kunt met uw eigen groep komen of zich
aansluiten bij een bestaande groep.
Deze groepen starten bij minimaal 8 personen, tot een maximum van 12 personen. Voor
zowel beginners als gevorderden. Kosten zijn € 35,00 per persoon ( exclusief drank en afwas)

